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 اینجا کلیک کنید هرست راهنمابرای مشاهده ف

 .توجه کنید( SQL Server Configurationنرم افزاراجرای )به این بخش  نیاز است SQL Serverی ک اطالعاتناببا افزار نرماط بارتبرقراری آنجا که در از 

 دارای دو بخش است: رنرم افزا این

 گزارشگیری وپنجره های انتخاب سال و نوبت آزمون -بخش اول 

 ؛استسازی یعنی نحوه گزارش رنرم افزا آنچه که مهم است، نتایج استفاده از  رنرم افزا از آنجا که برای استفاده کننده از 
ر ارائه شده است، که نرم افزابه همین منظور یک فایل منونه همراه  ؛خواهیم پرداخت ،گزارشگیری بهبخش اول  درابتدا 

 ــ را در آن قرار داده ایم. یک سالاشد، فقط ببه خاطر اینکه فایل کم حجم ـ  96-97اطالعات یک سال تحصیلی 

 دریافت اطالعات از پایگاه داده -بخش دوم

 

 بخش اول: گزارشگیری
 های ذیل است:این بخش دارای قسمت

 انتخاب سال/دوره تحصیلی/نوبت آزمون  (:1قسمت   
 رنرم افزا پنجره اصلی  (:2قسمت   

 

 انتخاب سال/دوره تحصیلی/نوبت آزمون :( : )از بخش اول 1قسمت 
های تحصیلی موجود در بانک اطالعاتی را مورد تحلیل قرار توانید اطالعات متامی سالپس از دریافت اطالعات از پایگاه داده می

 د.یده

 
 

 SQLهای تحصیل دریافت شده از پایگاه دادهسال
های متامدی دریافت می شود و به همین دلیل متامی اطالعات سال SQLهنگام دریافت اطالعات از 

 کشد.دقیقه( طول می 10دریافت اطالعات قدری)بین یک تا 

 فایل منونه فقط اطالعات یک سال تحصیلی را دارد.
 فایل نصب فقط اطالعات یکسال به عنوان منونه قرار داده شده است.به منظور کم حجم شدن 

 .ابتدا سال تحصیلی مورد نظرتان را از لیست انتخاب کنید 

  سپس دوره تحصیلی مورد نظرتان را از لیست بازشو انتخاب کنید، معموال شام

های دیگر به اطالعات دوره تحصیلی ضمن سال نیاز خواهید داشت؛ ولی دوره
 ( انتخاب کنید.Comboتوانید از لیست بازشو )تحصیلی نیز وجود دارند که می

 .یک نوبت آزمون را انتخاب کنید 
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انتخاب نوبت آزمون دارای اهمیت است، چون بر نحوه محاسبات 

 تاثیر گذار است.منره دوره 

 یل ه هر نوبت آزمون از چه منراتی تشکتوانید رضیب منرات و اینکمی
منایش اطالعات »اطالعات بیشرت را با کلیک بر روی دکمه شده است و 

 ، مشاهده و تنظیم کنید. «بیشرت...
 

ره انتخاب سال، دوره تحصیلی با کلیک بر روی دکمه اشاره شده، پنج
قدری مرتفع می شود و اطالعات بیشرتی را به ،پنجره ت آزمونو نوب

 منایش می گذارد.
 

 
 می توانید:«رضیب منراتتعیین »با کلیک بر روی دکمه 

 ،منرات پایانی اولرضیب   منرات مستمر اول،رضیب 
 تعیین کنید.و عناوین نوبت آزمون ها را  منرات پایانی دوم رضیب  منرات مستمر دوم،رضیب 

 انجام شده است. افزار¬نرممثال برای نوبت آزمون ساالنه رضیب منرات باید به رشح زیر باشد، که البته این تنظیامت به صورت خودکار در 

 محاسبه نوبت ساالنه 2پایانی 2مستمر 1پایانی 1مستمر عنوان منره
 مجموع تقسیم بر جمع رضایب 4× 1× 2× 1× رضیب

 

 

 
 

 در جدول باال مالحظه می شوند، نیازی به تغییر این رضایب وجود ندارد.رضایب سایر نوبت آزمون ها نیز 

  کلیک کنید و قدری صرب کنید تا محاسبات نهایی انجام شود. (پایین پنجره)پس از تعیین نوبت آزمون روی دکمه تائید 

  نیز وجود دارد. رنرم افزا امکان تغییر نوبت آزمون و تعیین رضایب منرات، در داخل پنجره اصلی 
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پایگاه داده  به پنجره دریافت اطالعات از با کلیک روی این دکمه 

SQL ،.وارد خواهید شد 

 .)در همین راهنام(، مراجعه کنید دریافت اطالعات از پایگاه داده -بخش دومبه 

 

 کلیک کنید. ون روی دکمه مپس از تعیین سال و دوره تحصیلی و نوبت آز 

 شوید. (راهنام2 قسمت)رنرم افزا ارد پنجره اصلی و جام شود و نت نهایی اسباباید کمی صرب کنید تا محا
 

 ، به منایش گذاشته می شود. یا  در باالی پنجره با انتخاب سال تحصیلی یکی از دو آیکن

 در همین راهنام مراجعه فرمائید. فعالسازیراهنامی به  کاربرد دارد. رنرم افزا برای فعالسازی  این آیکن 

 
می توانید قبل از  .به منایش گذاشته خواهد شد -به منظور تعیین نحوه محاسبات-پس از تائیـــــــــد، پنجره ای 

 ، را توسط این پنجره حذف کنید.01/0انجام محاسبات نهایی، منرات صفر و 
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 : رنرم افزا پنجره اصلی ( : )از بخش اول 2قسمت 

 
به بخش باالی  رنرم افزا در پنجره اصلی 

 پنجره زیر قسمت سیاه رنگ توجه کنید:
 ه زبانه دیده می شود:در این بخش س

 گزارش ها -1
 منودارها -2
 اطالعات -3

 
 
 
 

 
 

 زبانه گزارش ها:

 
 گزارش ، در این بخش وجود دارد. پنجهای مورد نظرتان را مشاهده کنید،  ک کنید تا گزارشیدر این زبانه روی هر گزارش کل

 ، پس از فعالسازی فعال خواهند شد. Excelو    PDFدکمه های صدور فایل 

استفاده  Ctrl+Pو برای چاپ گزارش از کلیدهای ترکیبی  ؛کلیک کنید (که دارای تصویر چاپگر است)ای برای منایش گزارش کافی است روی دکمه

 فعال، میرس نخواهد بود. همچنین در حالت غیر فعال فقط صفحه اول گزارش منایش داده می شود.ها در حالت غیر کنید. چاپ گزارش
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 گزارش رتبه معدل دانش آموزان به تفکیک کالس:

 
در این گزارش رتبه بندی معدل دانش آموزان به تفکیک هر 

آموز چند منره دیده می شود. جلوی نام هر دانش دیدهکالس 
آموز میانگین واحدی دروس هر دانشمی شود که منرات 

هستند. عبارت ساالنه در تصویر روبرو ممکن است عبارت 
که محصول جمع منرات هر دوره است،  ،دیگری باشد

امکان تعیین رضیب هامنطور که ثبال توضیح داده شده بود، 
 منرات هر مستمر، پایانی وجود دارد.

 شده است. ، محاسبهمنره دوره متناسب با رضیب منره آزمون
 یای که باالبرای تغییر عناوین و رضایب می توانید از دکمه

 پنجره اصلی است استفاده کنید.

 
 انجام شده است. رنرم افزا مثال برای نوبت آزمون ساالنه رضیب منرات باید به رشح زیر باشد، که البته این تنظیامت به صورت خودکار در 

عنوان 
 منره

محاسبه نوبت  2پایانی 2مستمر 1پایانی 1مستمر
 ساالنه

مجموع تقسیم بر جمع  4× 1× 2× 1× رضیب
 رضایب

 

 وی منایش داده شده است. یهای اخذ شدهروس افتاده و تعداد کل درسدآموز تعداد منرات، به ازای هر دانش میانگینبعد از 
می تواند نتایج عملکرد بهرتی را برای  01/0حذف منرات صفر و 

را حذف نکنید، نتایج  01/0و اگر منرات صفر و  ،نشان دهدآموز دانش
 تری بدست خواهد آمد.واقعی

میانگین منرات هر نوبت آزمون و .... به  ،در پایین گزارش هر کالس
 ازای هر کالس منایش داده خواهد شد.
 برای جابجایی بین صفحات گزارش از 

 
 پایین پنجره گزارش استفاده کنید.

 استفاده کنید. Ctrl+Pبرای چاپ گزارش از 

  گزارش نیز وجود دارد. Excelو  PDFامکان صدور فایل 
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 منرات و درصدقبولی درس ها: میانگینگزارش 

وم می شود که درس لدر این گزارش، به ازای هر درس مع
هایی مربوطه توسط کدام دبیران تدریس شده است. و نیز کالس

مربوطه را تدریس کرده است مشخص که هر دبیر در آن درس 
آموزان کالس، تعداد دانش د. همچنین تعداد کل دانشنشو می

نیست و  10اند)منره قبولی همیشه آموزانی که منره قبولی آورده
منره قبولی دروس مختلف متفاوت است.( در این گزارش ارائه 

 سمنرات دوره بر اسا میانگینمی شود. همچنین درصد قبولی، 
مضارب منرات)که رضایب توسط شام نیز قابل تعیین می باشد(، 

 منرات مستمر و پایانی اول و دوم ارائه می گردد. میانگینو 
. ، حاسبه شده استمنره دوره متناسب با رضیب منره آزمون 

 یای که باالتوانید از دکمهبرای تغییر عناوین و رضایب می

درگزارش نخست توضیح داده پنجره اصلی است استفاده کنید.)
 (.شد

ن منرات دبیر و درصد قبولی دبیر در یپس از هر دبیر میانگ
 درس مربوطه  نشان داده می شود.

در پایان هر درس نیز میانگین منرات درس در آموزشگاه و 
 گردد.درصدقبولی درس مربوطه در آموزشگاه گزارش می 

می تواند نتایج عملکرد بهرتی را برای  01/0حذف منرات صفر و 
را حذف  01/0نشان دهد و اگر منرات صفر و درس و دبیر 

تری بدست خواهد آمد.برای جابجایی بین نکنید، نتایج واقعی

استفاده  Ctrl+Pپایین پنجره گزارش استفاده کنید.برای چاپ گزارش از صفحات گزارش از 

 گزارش نیز وجود دارد. Excelو  PDFکنید.امکان صدور فایل 

 
 ها: کالسمنرات و درصدقبولی  میانگینگزارش 

در این گزارش، به ازای هر کالس معلوم می شود که چه درس 
هایی در کالس مربوطه توسط کدام دبیران تدریس شده است. 

آموزانی که  همچنین تعداد کل دانش آموزان کالس، تعداد دانش
نیست و منره قبولی  10منره قبولی آورده اند)منره قبولی همیشه 

دروس مختلف متفاوت است.( در این گزارش ارائه می شود. 
مضارب  سهمچنین درصد قبولی، میانگین منرات دوره بر اسا

منرات)که رضایب توسط شام نیز قابل تعیین می باشد(، و 
 ل و دوم ارائه می گردد.منرات مستمر و پایانی او  میانگین

 ، محاسبه شده است.منره دوره متناسب با رضیب منره آزمون 
 یبرای تغییر عناوین و رضایب می توانید از دکمه ای که باال

در گزارش نخست توضیح داده پنجره اصلی است استفاده کنید.)

 (.شد
 و درصدقبولی مربوطه در آموزشگاه گزارش می گردد. دانش آموزان کالسمیانگین منرات  کالسدر پایان هر 

را حذف نکنید،  01/0می تواند نتایج عملکرد بهرتی را برای درس و دبیر نشان دهد و اگر منرات صفر و  01/0حذف منرات صفر و 

پایین پنجره گزارش  از  تری بدست خواهد آمد. برای جابجایی بین صفحات گزارشنتایج واقعی

 گزارش نیز وجود دارد. Excelو  PDFاستفاده کنید. امکان صدور فایل  Ctrl+Pاستفاده کنید. برای چاپ گزارش از 
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 منرات و درصدقبولی دبیران: میانگینگزارش 

معلوم می شود که چه درس  دبیردر این گزارش، به ازای هر 
تدریس شده  هاکالس کدام در مربوطه  توسط دبیرهایی 

است. همچنین تعداد کل دانش آموزان کالس، تعداد دانش 
 10آموزانی که منره قبولی آورده اند)منره قبولی همیشه 

نیست و منره قبولی دروس مختلف متفاوت است.( در این 
گزارش ارائه می شود. همچنین درصد قبولی، میانگین منرات 

شام نیز قابل دوره بر اساس مضارب منرات)که رضایب توسط 
منرات مستمر و پایانی اول و  میانگینتعیین می باشد(، و 
 دوم ارائه می گردد.

منره دوره متناسب با رضیب منره آزمون حاصل گردیده. برای  
تغییر عناوین و رضایب می توانید از دکمه ای که در باال 

در گزارش نخست توضیح پنجره اصلی است استفاده کنید.)
 (.داده شد

در درس میانگین منرات دانش آموزان  درسدر پایان هر 
گزارش می  دبیر در درس مربوطهو درصدقبولی مربوطه 

 گردد.
در پایان هر دبیر نیز میانگین منرات دبیر و درصدقبولی دبیر 

 گزارش می گردد.
می تواند نتایج عملکرد بهرتی را  01/0ف منرات صفر و حذ

را  01/0برای درس و دبیر نشان دهد و اگر منرات صفر و 
 حذف نکنید، نتایج واقعی تری بدست خواهد آمد.

پایین پنجره گزارش استفاده کنید. برای چاپ گزارش از  برای جابجایی بین صفحات گزارش از 

Ctrl+P  استفاده کنید. امکان صدور فایلPDF  وExcel .گزارش نیز وجود دارد 

 
 :tmp_Gپیام خطای مربوط به 

 چنانچه هنگام اجرای گزارش ها یا منودارها با پیام خطای با صورت پیام زیر موجه شدید:

 
 ح و رفع اشکال پدید آمده گردد.می توانید نوبت آزمون را مجدد تعیین کنید تا انجام محاسبات نهایی بار دیگر موجب اصال 

 وجود دارد. افزار¬نرمامکان تغییر نوبت آزمون و تعیین رضایب منرات، در داخل پنجره اصلی 
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 زبانه نمودارها:

 
 در این زبانه روی هر منودار کلیک کنید تا منودارهای مورد نظرتان را مشاهده کنید، هشت منودار ، در این بخش وجود دارد.

 در دودسته کلی میانگین منرات و درصدقبولی تنظیم شده اند. منودارها

 
 منودارهایی که دارای این آیکن هستند، میانگین منرات را منایش می دهند.

 
 منودارهایی که دارای این آیکن هستند، درصدقبولی را منایش می دهند.
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 زبانه اطالعات:
ر نیاز است که به اطالعات ـبرای بررسی دقیقت ،اطالعات با آنچه که باید باشد متفاوت استگاهی به نظر می رسد که ممکن است 

آموزان طوری جلوه کند ه بندی دانشبمنرات قوی در لیست رت میانگینآموزی با تفکیک شده نگاهی بیاندازیم، مثال ممکن است دانش

، نگاهی بیاندازید «اطالعات دروس دانش آموزان»ارد شوید به زبانه در این حالت کافی است به بخش اطالعات و  ،که به نظر منی رسد
 موز را به صورت تفکیک شده مورد بررسی قرار دهید.آ و منرات و نتایج دانش

 همین موضوع ممکن است برای شام درباره یک دبیر اتفاق بیافتد؛ می توانید به زبانه اطالعات/لیست دبیران مراجعه کنید. و ...
 این امکان چاپ لیست دبیر و کارنامه برای دانش آموزان در این بخش قرار داده شده است.عالوه بر 

 
سال اول، در تصویر روبرو ممکن است عبارت دیگری باشد که معبارت نی

محصول جمع منرات هر دوره است، امکان تعیین رضیب منرات هر 
آزمون حاصل مستمر، پایانی وجود دارد. منره دوره متناسب با رضیب منره 

 یگردیده. برای تغییر عناوین و رضایب می توانید از دکمه ای که باال
 پنجره اصلی است استفاده کنید. 

 
 
 
 
 

آموز می تواند نتایج عملکرد بهرتی را برای دانش 01/0حذف منرات صفر و 
تری بدست را حذف نکنید، نتایج واقعی 01/0نشان دهد و اگر منرات صفر و 

 خواهد آمد.
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 زبانه اطالعات/ لیست دبیران:

ابتدا از لیست دبیران، دبیری را انتخاب کنید؛ سپس 
یک درس از دروسی که دبیر تدریس می کند را 

موزانی که آ انتخاب کنید، به این ترتیب متامی دانش
درس دارند در جدول  مربوطهدر این درس با دبیر 

سمت چپ منایش داده می شوند. در این جدول 
می توانید منرات و نتایج محاسبه نوبت انتخاب 

کنید. امکان  مشاهدهشده را 
ها (عمودی )باال و پایین(در لیستScrollجابجایی)

 و جدول وجود دارد.
همچنین میانگین منرات و درصدقبولی و سایر 

جدول به منایش گذاشته اطالعات آماری در پایین 
 می شود.

 

 زبانه اطالعات/ لیست کالس ها:

ها، کالسی را انتخاب کنید؛ ابتدا از لیست کالس
کالس ارائه در س یک درس از دروسی که ـــسپ

شده است را انتخاب کنید، به این ترتیب متامی 
دانش آموزان کالس در جدول سمت چپ منایش 

توانید منرات و داده می شوند. در این جدول می 
نتایج محاسبه نوبت انتخاب شده را مشاهده کنید. 

( عمودی )باال و پایین(در scrollامکان جابجایی)
 لیست ها و جدول وجود دارد.

همچنین میانگین منرات و درصدقبولی و سایر 
اطالعات آماری در پایین جدول به منایش گذاشته 

 می شود.

 

 دانش آموزان:عات دروس زبانه اطالعات/ اطال

آموزی را انتخاب آموزان، دانشابتدا از لیست دانش
د به این ترتیب متامی دروس اخذ شده ـــــکنی

دول سمت چپ منایش داده ــــــآموز در جدانش
می شوند. در این جدول می توانید عالوه بر تعداد 
واحد هر درس و منره قبولی مورد لزوم، منرات و 

خاب شده را مشاهده کنید. نتایج محاسبه نوبت انت
( عمودی )باال و پایین(در scrollامکان جابجایی)

 لیست ها و جدول وجود دارد.
همچنین میانگین منرات و درصدقبولی و سایر 
اطالعات آماری در پایین جدول به منایش گذاشته 

 می شود.
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 زبانه اطالعات/ چاپ لیست نمره:
 نیز وجود دارد. PDFکنید، سپس روی دکمه چاپ کلیک کنید، امکان صدور فایل  (تیکدارانتخاب)دروسی که قصد چاپ لیست منراتشان را دارید از جدول 
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 زبانه اطالعات/ چاپ کارنامه:
 نیز وجود دارد. PDFکنید، سپس روی دکمه چاپ کلیک کنید، امکان صدور فایل  انتخابشان را دارید از جدول دانش آموزانی که قصد چاپ کارنامه
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 اطالعات از پایگاه دادهدریافت بخش دوم:
 این بخش دارای قسمت های ذیل است:

 نصب شده است. SQL Server(: دریافت اطالعات در رایانه ای که در آن 1قسمت   

 : روش ساده1/1   
 : روش پیرشفته 1/2   
 نصب نــشده است. SQL Server(: دریافت اطالعات در رایانه ای که در آن 2قسمت   
 Excel: روش دریافت اطالعات با استفاده از فایل 2/1   
 SQL Studio Expressافت اطالعات با استفاده از دری: روش 2/2   

 

 نصب شده است. SQL Serverدریافت اطالعات در رایانه ای که در آن : )از بخش دوم( 1قسمت 

 : روش ساده1/1
 و در ادامه شامره کد آموزشگاه خود را وارد کنید، سپس روی رشوع دریافت اطالعات، کلیک کنید. Danaدر این پنجره عبارت 

 
 
 

با اینکار همه روش های امکانپذیر دریافت اطالعات به 
بررسی خواهند شد. و یکی از بهرتین فرض صورت پیش

روش ها برای دریافت اطالعات از پایگاه داده به کار 

 خواهد گرفته شد.
 توضیح سایر دکمه ها در این بخش:

 این عبارت به صورت خودکار ممکن است در رایانه شام به عدد آموزشگاه شام تغییر یابد. Dana10000000عبارت  -1

بتواند اطالعات  رنرم افزا ، در آن وجود دارد اشاره کنید تا mdf.*می توانید به مسیری که فایل  با استفاده از این دکمه -2
 را از فایل دیتابیس معرفی شده دریافت کند.

می تواند لیستی از این فایلها را در وجود داشته باشد، دکمه  mdf.*ممکن است در مسیر تعیین شده بیش از یک فایل   -3
 هد تا یکی را انتخاب کنید.اختیار شام قرار د

 : با کلیک بر روی این دکمه ، دو دکمه دیگر منایش داده خواهد شد.، ....Excelدکمه استفاده از  -4

نصب شده است و هم در رایانه ای که در آن  SQL Serverهم برای رایانه ای که در آن  Excelدریافت اطالعات با کمک 
SQL Server  توصیه می شود. در این روش یک فایل  رسیعرتنصب نشده است به عنوان یک روشExcel  با استفاده از

را انجام می دهد،  SQLعملیات دریافت اطالعات از  VBAماکروهای 
 وارد می شود. Accessبه عنوان فایل ورود به  Excelسپس فایل 

 Excelارسال فایل   -1/4
 Excelدریافت فایل -2/4

 به اینجا نگاه کنید
 
 

به راحتی انجام می شود، اما اگر انجام نشد یا  SQLمعموال دریافت اطالعات دیتابیس از طریق پنجره دریافت اطالعات پایگاه داده 

برای  را در رایانه خود ندارید، می توانید از دکمه  SQL Serverبانک اطالعاتی 

  افت اطالعات استفاده کنید.ورود به بخش پیرشفته تر دری
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 پیشرفته : روش 1/2 

 استفاده کنید.برای ورود به بخش پیرشفته از دکمه 

به صورت هوشمندانه تغییر می کند، واژه هوشمندانه به این جهت بکار برده می دریافت اطالعات پیرشفته، جزئیات پنجره 
های سیستمی رایانه شام خواهد پرداخت و برخی از دکمه ها را منایش خواهد داد یا برخی به بررسی فایل رنرم افزا شود که 

دهند که متناسب با رشایط مختلف متغییر می از آنها را منایش نخواهد داد.مثال دو تصویر زیر همگی همین پنجره را منایش 
 بوده است.

 
 .عمل می کنندقسمت های نخست این بخش نیز مانند بخش ساده ی دریافت اطالعات 

 ODBCدریافت اطالعات  با استفاده از 

به عنوان یک روش، امکان ، ولی )چون ممکن است طوالنی تر باشد(شودیمـهرچند این روش به عنوان روش توصیه شده معرفی ن
 وجود دارد. ODBCدریافت اطالعات از طریق 

ایپ را ت -و در ادامه شامره کد آموزشگاه   Danaاز عبارت  - را تیکدار کنید؛ سپس عنوان دیتابیس را ODBCابتدا گزینه  ،برای اینکار
 اطالعات دریافت شود.، و صرب کنید تا ین پنجره کلیک کنیدیاپو در ادامه روی دکمه تائید  کنید

 ز پنجره زیر منایش داده خواهد شد:یدر صورت دریافت موفقیت آم

 
نیز توضیح داده شده است،  روبروهامنطور که در پنجره 

دریافت اطالعات متناسب با تعداد رکوردها، و رسعت رایانه 
دقیقه به زمان نیاز دارد، توجه داشته باشد  10تا  1بین 

به  SQLمتامی سال های تحصیلی از پایگاه داده  اطالعات
ACCESS .انتقال می یابد 

دلیل بر عدم ارتباط موفق با پایگاه داده پایم های ذیل منایش 
 است:

 و 

 به منایش گذاشته خواهد شد. پیاماین  صورت عدم انتقال موفق که در 
برای دریافت اطالعات استفاده کنید، از روش  ODBCدر صورتیکه نتوانستید از 

 های دیگر دریافت اطالعات استفاده کنید.



 راهنمای نرم افزار تحلیل نمرات

15 

 Excelبا استفاده از دریافت اطالعات 

 SQLنصب شده است و هم در رایانه ای که در آن  SQL Serverهم برای رایانه ای که در آن  Excelدریافت اطالعات با کمک 
Server  توصیه می شود مطمنئ ترنصب نشده است به عنوان یک روش. 

 Excelرا انجام می دهد، سپس فایل  SQLعملیات دریافت اطالعات از  VBAبا استفاده از ماکروهای  Excelدر این روش یک فایل 
 وارد می شود. Accessبه عنوان فایل ورود به 

 کنید پنجره دریافت اطالعات پیرشفته به شکل زیر منایش داده می شود.اگر برای نخستین بار است که از این روش استفاه می 

 
نید تعیین ک -و در ادامه شامره کد آموزشگاه   Danaعبارت   -را تیکدار کنید؛ سپس عنوان دیتابیس را  Excelابتدا گزینه  ،برای اینکار

)سایر دکمه های این بخش، که می توانند در تعیین نام فایل دیتابیس کمک کنند قبال توضیح داده شدند(، و در ادامه روی دکمه 
 تائید در این پنجره کلیک کنید.

 باز خواهد شد. Excelاکنون یک فایل 

 
 پس از دریافت اطالعات بسته می شود. Excelو به صورت خودکار   و صرب کنید تا اطالعات دریافت شود. 
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 در صورت دریافت موفقیت آمیز پنجره زیر منایش داده خواهد شد:

 
دقیقه  10تا  1هامنطور که در پنجره باال نیز توضیح داده شده است، دریافت اطالعات متناسب با تعداد رکوردها، و رسعت رایانه بین 

 انتقال می یابد. ACCESSبه  Excelمتامی سال های تحصیلی از  اطالعاتبه زمان نیاز دارد، توجه داشته باشد 
 با چنین پنجره هایی روبرو شوید: Excelرنرم افزا ممکن است هنگام اجرای 

 

 
 ( شوند.Enable)کدهای برنامه نویسی شده(، منایش داده می شوند که باید فعال )VBAاین پنجره ها برای فعالسازی بخش 

 
 دلیل بر عدم ارتباط موفق با پایگاه داده است:منایش این پنجره ها 

 و 

 که در انتها این پنجره به منایش گذاشته خواهد شد.
برای دریافت اطالعات استفاده کنید، از روش  ODBCدر صورتیکه نتوانستید از 

 های دیگر دریافت اطالعات استفاده کنید.
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 SQLسایر دکمه های پایین پنجره دریافت اطالعات از پایگاه داده 
، SQLدریافت اطالعات از پایگاه داده دکمه در انتها پنجره  سه

 Microsoft SQLو  SQLServerهای افزار ¬نرموجود دارند که اگر 

Server Management Studio Express در رایانه نصب شده

باشند به منایش گذاشته خواهند شد، کلیک روی هر یک از دو دکمه 

SQL Server Management Studio ExpressوSQLServer 

 نرم افزاهای مربوطه خواهند شد. یموجب اجرا

 موجب منایش پنجره زیر می شود:Restore Bakدکمه  

 
 کاربرد دارد. SQLدیتابیس  Bakاین پنجره به منظور بارگذاری فایل 

از  Bakبرای بازیابی فایل پشتیبان نیاز به فایل پشتیبان با پسوند 
 خواهید داشت. SQLپایگاه دیتابیس 

مسیر و نام فایل پشتیبانی را وارد کنید،  Select the Backup databaseنام پایگاه داده و در بخش  Database nameدر بخش 
 کلیک کنید. Bakسپس روی دکمه بارگذاری فایل 

 سیستم منرات دانش اموزی نیست کاربرد دارد. افزار¬نرماستفاده از این دکمه بر روی رایانه ای که دارای 
 
 

 
 Microsoft SQL Server Management Studio Expressافزار¬نرممنای پنجره  Microsoft SQL Server 2005 Expressافزار¬نرممنای پنجره 
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 نصب نـشده است. SQL Serverدریافت اطالعات در رایانه ای که در آن : )از بخش دوم(  2قسمت 

 وتواند اطالعات مورد نیاز خود را از رایانه ای دیگر دریافت کند، و برای تحلیل منرات ـ فقط به ویندوز می رنرم افزا این 
Access ه ، و یا ببیتی هستند 64های ر نرم افزا های با تاپ یا رایانهنیاز خواهد داشت ـ بنابراین برای مدیرانی که دارای لپ

تواند بسیار می تاپ خود نصب کنند،منرات را بر روی رایانه یا لپ رنرم افزا خواهند سیستم توانند یا منیهر دلیلی منی
 مطلوب باشد.

 .در این قسمت از بخش دوم)دریافت اطالعات از پایگاه داده(، به این موضوع خواهیم پرداخت
 رانرم افز  ایست که کنیم، رایانهنامگذاری می « رایانه اجرایی»در اینجا با دو رایانه روبرو هستیم یکی رایانه ای که به نام 

 ای است که نامگذاری می کنیم، رایانه« رایانه مدیر»منرات در آن نصب شده است. و رایانه یا لپ تاپ دیگر که به عنوان 
 منرات در آن نصب نشده است. رنرم افزا

 تر باشد:د آشنادر این قسمت باید به این نکات اشاره داشته باشیم، تا خواننده گرامی با موقعیت خو 

 نکاتی درباره رایانه اجرایی:

  معموال رایانه اجرایی دارای ویندوزXP  سیستم منره،  رنرم افزا است، در این رایانه عالوه برSQL Server  نیز
 نصب شده است.

  ویندوزXP  بیتی است. 32یک ویندوز 

  نرم افزارهای آفیس حداقل ، افزار ¬نرمباید در رایانه اجرایی ازExcel2007  نصب شده باشد.)این حداقل است، اگر
و ... را هم نصب کرده باشید اشکالی پیش نخواهد آمد، همچنین ممکن است Wordنرم افزارExcelشام عالوه بر 

 استفاده کنید، که در این مورد نیز اشکالی پیش نخواهد آمد.( 2007شام از آفیس با نگارش باالتر از 

 ر:نکاتی درباره رایانه مدی

  معموال رایانه مدیر دارای ویندوزXP  نیست،امروزه رایانه ها اغلب از ویندوز هایی بجز ویندوزXP  بهره می
 و ...10یا  1/8و8، 7گیرند، مانند : 

  بیتی باشد، که در هر دو صورت اشکالی پیش نخواهد آمد. 64بیتی یا  32ممکن است ویندوز در رایانه مدیر 

 یا  2016یا  2013یا  2010یا  2007بیتی باشد، و یا نگارش آفیس  64بیتی یا  32مدیر  ممکن است آفیس در رایانه
 باشد، که در هر صورت اشکالی پیش نخواهد آمد. 2019

 
 

 Excel: روش دریافت اطالعات با استفاده از فایل 2/1
 در این روش:

  در رایانه اجرایی باید حداقلExcel2007 .وجود داشته باشد 

  یک فایلExcel  تولید می شود.«تحلیل منرات» نرم افزاردر رایانه مدیر، توسط ، 

  فایلExcel تولید شده توسط فلشUSB.به رایانه اجرایی منتقل می شود ، 

  فایلExcel .در رایانه ارایی اجرا می شود، و با پایگاه داده ارتباط برقرار می کند و حاوی اطالعات می شود 

  فایلExcel فلش کامل شده توسطUSB.به رایانه مدیر برگردانده می شود ، 

  فرآیند دریافت اطالعات با استفاده ازExcel .در رایانه مدیر انجام می شود 
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 تحلیل منرات: نرم افزار، در کار توضیح روش

  SQLدر پنجره دریافت اطالعات از پایگاه داده 

 

 روی دکمه
 

 کلیک کنید.

 
رایانه ای دیگر قرار دارد،  روی گزینه فایل دیتابیس در

 .کلیک کنید

های بیشرت وارد می ای با گزینهبه این ترتیب به پنجره
 شوید:

 
 کلیک کنید. Excelروی دکمه ارسال فایل 

، USB، را در مسیری مانند فلشSQLer.xlsmفایل 
 ذخیره کنید.

 فایل را به رایانه اجرایی منتقل کنید.
 
 
 

 رایانه اجرایی اجرا کنید.، را در SQLer.xlsmفایل 

 باز خواهد شد. Excelفایل 

 
پس از  Excelو صرب کنید تا اطالعات دریافت شود.  و به صورت خودکار  

 دریافت اطالعات بسته می شود.

با چنین پنجره هایی  Excelنرم افزارممکن است هنگام اجرای 
 روبرو شوید:

 
 
 
 

 
 ( شوند.Enable)کدهای برنامه نویسی شده(، منایش داده می شوند که باید فعال )VBAاین پنجره ها برای فعالسازی بخش 
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 ، را در رایانه اجرایی پنجره زیر منایش داده خواهد شد:SQLer.xlsmدر ادامه اجرای فایل 

 
و در ادامه شامره کد آموزشگاه خود را  Danaدر این پنجره عبارت 

 وارد کنید، سپس روی رشوع دریافت اطالعات، کلیک کنید.
در ادامه صرب کنید تا فرآیند دریافت اطالعات ، انجام شود، و 

Excel .بسته شود 
 دلیل بر عدم ارتباط موفق با پایگاه داده است:منایش این پنجره ها 

 و 

به رایانه مدیر، برگردانید، فایل  USB، را توسط فلش SQLer.xlsm، را در رایانه اجرایی، فایل SQLer.xlsmپس از تکمیل فایل 
SQLer.xlsm.در این مرحله باید حجمی بیشرت از یک مگابایت داشته باشد ، 

 ، کلیک کنید.Excelدر رایانه مدیر روی دکمه دریافت فایل 
می توانید فرآیند دریافت  ،Excelپس از دریافت موفقیت آمیز فایل 

 اطالعات را از طریق کلیک روی دکمه تائید، ادامه دهید.
 در صورت دریافت موفقیت آمیز پنجره زیر منایش داده خواهد شد:

 
دقیقه  10تا  1هامنطور که در پنجره باال نیز توضیح داده شده است، دریافت اطالعات متناسب با تعداد رکوردها، و رسعت رایانه بین 

 انتقال می یابد. ACCESSبه  Excelبه زمان نیاز دارد، توجه داشته باشد اطالعات متامی سال های تحصیلی از 
 

بیتی بودن ویندوز یا آفیس هیچ اثری ندارد، بنابراین این روش،  64بیتی یا  32س و اختالف در انجام این روش تنوع نگارش های آفی
 روشی بسیار مطلوب است.

بر رایانه مدیر نخواهید  Net Framework.و  SQL Server ،SSMESSهای نرم افزار مضاف بر اینکه با این روش نیازی به نصب  
 داشت.

 متفاوت است.اما در روش بعد این وضعیت بسیار 
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 SQL Studio Express: روش دریافت اطالعات با استفاده از 2/2
 این روش، روشی بسیار مفصل و سخت است، اما از آنجهت که امکانپذیر است در رابطه با آن توضیح داده می شود.

 در این روش باید به نکات ذیل توجه داشته باشید:

  بیتی است، چونکه برای نصب  64بیتی یا 32باید بدانید که ویندوز شامSQL Studio Express  و استفاده از امکانات آن
 این قضیه بسیار مهم است.

  عالوه بر تعداد بیت های ویندوز، نگارش ویندوز نیز در نصب نرم افزاهایSQL Express  وSSMSEE .موثر هستند 

 فرض در نظر بیتی است. که در توضیحات ارائه شده این را به عنوان پیش 7،32مروزی ویندوز معموال ویندوزهای متعارف ا

 بیتی بودن احتاملی آن توضیحاتی نیز ارائه می گردد. 64می گیریم؛ اما درباره سایر ویندوزها و 
سیستم منرات در رایانه مدیر  نرم افزارسیستم منرات در رایانه مدیر بدون نصب  نرم افزاردریافت فایل پشتیابی  2/2مقصود از روش 

 در رایانه مدیر فراهم گردد. Bakاست؛ در این روش مقدمات کار به نحوی فراهم می گردد که امکان بازیابی فایل 
 های متعارف مایکروسافت است و به هیچ عنوان هک یا ... نیست.نرم افزار توضیح بیشرت اینکه: این روش، مبتنی بر نصب 

 را در رایانه مدیر نصب کنید. Microsoft SQL Server Expressنرم افزار ابتدا باید

 10و غیره ارائه شده اند، برخی از ویندوزها مانند ویندز  2005، در نگارش های Microsoft SQL Server Expressنرم افزار

 پذیرد. ، را مینرم افزار 2017حداقل نگارش  10ما ویندوز را نپذیرد، ا 2005ممکن است نگارش 

، نیاز داشته Net Framework.نرم افزار، ممکن است به نصب Microsoft SQL Server Expressنرم افزاردر راستای نصب 

 باشید.

 Microsoftنرم افزار، باید دقت کنید که نگارشی را باید نصب کنید که با نگارش Net Framework.نرم افزاردر انتخاب نگارش 

SQL Server Expressوانی داشته باشد. ، همخ 

، را Microsoft SQL Server 2005 Expressنرم افزار، که توانایی پشتیبانی Net Framework.نرم افزارنگارش مناسب برای 

 است. 0/2، نگارش Net Framework.داشته باشد، 

، در رایانه شام نصب شده Net Framework.نرم افزاراشتفاده می کنید احتامال قبال نگارش باالتری از  7اما اگر شام از ویندوز 

 ، را پشتیبانی کند.Microsoft SQL Server 2005 Expressنرم افزاراست که می تواند 

 نیاز خواهد داشت.  4، نگارش Net Framework.، به  Microsoft SQL Server 2017 Expressنرم افزار 10در ویندوز 

 Microsoftنرم افزارپس از نصب ، را به صورت کامل نصب کنید. Microsoft SQL Server Expressنرم افزارنرم افزارباید 

SQL Server Express،باید آنرا تنظیم کنید ، 

کلیک کنید؛ و بعد روی  SQL Server 2005 Servicesروی گزینه ، Microsoft SQL Server Expressنرم افزاربرای تنظیم 

 SQLServer (SQLEXPRESS)کنید. از پنجره باز شده با عنوان، دابل کلیک  SQLServer (SQL Express)گزینه 

Properties لیست زیر ،Built-in account:  را باز گنید و گزینه نخست با عنوانLocal System  را انتخاب کنید. این انتخاب به

 محلی است، یعنی شبکه ای نیست.این معنی است که دیتابیس )پایگاه داده( در همین رایانه قرار دارد، و در واقع پایگاه داده 
نرم در این پنجره باید کمی صرب کنید تا عملیات ذخیره سازی تنظیامت پایان پذیرد و دیگر به  OKبا کلیک بر روی دکمه 

 ،به تعداد بیت های آن ربطی ندارد.Microsoft SQL Server Expressنرم افزارتنظیم نیازی نخواهید داشت. SQLServerافزار

بهرت است نگارش  ، را نیز نصب کنید. Microsoft SQL Server Management Studio Expressنرم افزارپس از آن باید 

 ، یکسان باشد.Microsoft SQL Server Expressنرم افزاربا نگارش  SSMSEEنرم افزار

منایش داده می شوند  SQLتوضیح داده شده سایر دکمه های پایین پنجره دریافت اطالعات از پایگاه داده  نرم افزارپس از نصب سه 
 و کاربرد خواهند داشت.
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، SQLسه دکمه در انتها پنجره دریافت اطالعات از پایگاه داده 

 Microsoft SQLو  SQLServerهای نرم افزار وجود دارند که اگر 

Server Management Studio Express در رایانه نصب شده

باشند به منایش گذاشته خواهند شد، کلیک روی هر یک از دو دکمه 

SQL Server Management Studio ExpressوSQLServer 

 موجب اجرای نرم افزاهای مربوطه خواهند شد.

 موجب منایش پنجره زیر می شود:Restore Bakدکمه  

 
 کاربرد دارد. SQLدیتابیس  Bakاین پنجره به منظور بارگذاری فایل 

از  Bakبرای بازیابی فایل پشتیبان نیاز به فایل پشتیبان با پسوند 
 خواهید داشت. SQLپایگاه دیتابیس 

مسیر و نام فایل پشتیبانی را وارد کنید، سپس  Select the Backup databaseنام پایگاه داده و در بخش  DatabaseNameدر بخش 
 کلیک کنید. Bakفایل  روی دکمه بارگذاری

 نصب شده در رایانه مدیر می گردد. SQLدر پایگاه داده  Bakاستفاده از این دکمه موجب بارگذاری فایل 
 انجام شود. SQLمی توانید روی دکمه تائید کلیک کنید تا عملیات برقراری ارتباط با پاسگاه داده  Bakپس از بارگذاری فایل 

 

  



 راهنمای نرم افزار تحلیل نمرات

23 

 :نرم افزارپیش نیازهای 
است  Accessعالوه بر ویندوز آفیس و بخصوص  نرم افزاربیتی نصب می شود، پیش نیاز  64بیتی و  32بر روی ویندوز  نرم افزاراین 

بیتی آفیس را نیز پشتیبانی  64بیتی و  32باشند، همچنین نسخه های 2019یا  2016یا  2013یا  2010یا  2007که میتواند نسخه های 

تواند اطالعات مورد نیاز خود را ازرایانه ای دیگر دریافت کند، و برای تحلیل منرات ـ فقط به ویندوز و می نرم افزاراین می کند.
Access تواند بسیار بیتی هستند می 64های نرم افزار های با تاپ یا رایانهنیاز خواهد داشت ـ بنابراین برای مدیرانی که دارای لپ

 مطلوب باشد.
 ی را در صفحات آخر راهنام مطالعه کنید.افزار نرم سایر پیش نیازهای 

 

 :نرم افزارنصب 
را در صفحات آخر راهنام  نرم افزارپنجره های نصب سایر توضیخ داده خواهد شد؛  نرم افزارصه فرآیند نصب در اینجا به صورت خال 

 مطالعه کنید.
 را تعیین کنید. نرم افزاربا اجرای برنامه نصب ، ابتدا باید مسیر نصب 

دسرتسی دارد، اگر کاربری شام به نوشنت فایل ها در  در فولدری است که کاربر جاری به آن قطعا   نرم افزارنصب  فرضپیشمسیر 
C:\Program Files  در  نرم افزارکار مسیر نصب را در این فولدر نصب کنید، برای تنظیم خود  نرم افزاردسرتسی دارد، می توانید

( کلیک کنید؛ سپس فرآیند Program Files، کافیست بر روی دکمه سمت چپ پایین همین پنجره)با عنوان Program Filesفولدر 
 ادامه دهید. Nextنصب را با کلیک بر روی دکمه 

 
متناسب با اینکه چه آفیسی بر روی رایانه شام نصب شده باشد نسخه همخوان، بر روی رایانه شام نصب خواهد شد، لیکن امکان 

 همه ی نسخه ها را نیز خواهید داشت؛ پنجره بعدی اینکار را به صورت خودکار انجام می دهد. انتخاب
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جای داده است را نصب کنید،  را در خود 96-97در صورت متایل می توانید یک فایل منونه که حاوی اطالعات است و فقط برای سال 

است. با استفاده از این فایل می توانید بدون « نام آموزشگاه)فایل منونه جهت بررسی(»آموزشگاهی به نام  به این فایل منونه مربوط
م نر آشنا شوید، آنرا بررسی کنید، و پس از آشنایی کامل با  نرم افزاراینکه فرآیند طوالنی دریافت اطالعات را سپری کنید، با امکانات 

 اطالعات آموزشگاه خود را دریافت کرده و تحلیل کنید. افزار
 

  
 96-97این فایل دیتابیس منونه، تنها دارای اطالعات سال تحصیلی  فرمائید:هامنطور که مالحظه می  

 است، و می توانید منرات دوره های متخلف تحصیلی را در آن مورد تحلیل قرار دهید.
 آشنا شوید. نرم افزاربا استفاده از این فایل می توانید با نحوه صدور گزارشات و منودارهای 

 
، بر  نرم افزار( Shortcutsمیانربهای ) نرم افزارپس از امتام نصب 

 روی دسکتاپ رایانه شام تشکیل خواهند شد.
هر یک از میانربها ممکن است بنا به رشایطی که ویندوز و سطح 
کاربری شام داشته باشند در رایانه شام اجرا شوند، پس از اجرای 

را  نرم افزاردرست هر یک از میانربها، می توانید سایر میانربهای 
 حذف کنید.

اشاره می کند، سایر  نرم افزارexeبه فایل « تحلیل منرات»آیکن 
متناسب با نوع آفیس شام در رایانه شام نصب خواهند شد،  میانربها

 اشاره می کنند. Accessسایر میانربها به فایلی از نوع 

 
 

 نکات مورد توجه:

  نرم افزارتنظیامت رجیسرتی ویندوز را تغییر می دهد، به نحوی که  نرم افزاربرنامه نصبAccess  وExcel  بتوانند کدهای
VBA .را انجام دهند 

  بر روی آیکن های نامربده راست کلیک  نرم افزاربهرت است هنگام اجرای برنامه نصب و اجرای به بعد،  7در ویندوزهای
 را انتحاب کنید. Run as administratorکنید و سپس از منوی باز شده گزینه ی 

  در ویندوزXP  دسرتسی کاربر به فایل ها و سایر نیز بهرت است سطح دسرتسی کابر را رسپرست تعیین کنید تا با محدودیت

 تنظیامت ویندوز مواجه نشوید.
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 ی:نرم افزارسایر پیش نیازهای 
کار می کنند این  (بیتی XP)32های سیستم دانش آموزی بر اساس ویندوز نرم افزار هامنطور که در صفحه نخست توضیح داده شد، 

شود و مدیران مجبورند از ویندوزهای با نگارش باالتر پشتیبانی منی XPهای جدید ویندوز تاپدر حالی است که در بسیای از لپ

تاپ موجود بر روی رایانه ها و لپهای از طرفی همین وضعیت برای آفیس  .ده کننداو ... استف 10یا  1/8یت  8یا  7مانند ویندز 
مند شوند، اما ر سیستم های دانش آموزی بهرهموجب می شود که مدیران نتوانند از تحلیل منرات موجود دوجود دارد. این واقیعیت 

 وتواند اطالعات مورد نیاز خود را ازرایانه ای دیگر دریافت کند، و برای تحلیل منرات ـ فقط به ویندوز می« تحلیل منرات نرم افزار»
Access تواند بسیار بیتی هستند می 64های نرم افزار های با تاپ یا رایانهنیاز خواهد داشت ـ بنابراین برای مدیرانی که دارای لپ

 مطلوب باشد.
در رایانه ای که در آن سیستم دانش آموزی وجود ندارد  SQLمورد نیاز را از پایگاه اطالعاتی اما اگر چنانچه الزم باشد که اطالعات 
نحوه  هن بخش از راهنام بیکه در ا ،نیاز خواهید داشت ،یگری نیزهای دنرم افزار به  (Accessدریافت کنید عالوه بر ویندوز و آفیس)

 ها خواهیم پرداخت.نرم افزار نصب و تنظیامت این 

 )دات نت فریم وورک(Net Framework.نرم افزار
 .نصب سایر نرم افزاهای مورد نیاز به عنوان پیش نیاز کاربرد داردبرای  نرم افزاراین 
 یا باالتر بر روی رایانه شام نصب شود. 0/2می تواند در نسخه های  نرم افزاراین 
بیتی( چون که  64بیتی( است یا ) 32نخست باید دقت کنید که آیا ویندوز شام ) گامدر 

بر روی رایانه شام نصب  ستبرخی از نسخه ها متناسب با نگارش ویندوز شام ممکن ا

 نرم افزار0/2استفاده می کنید می توانید از نسخه   XPنشوند. مثال اگر شام از ویندوز 
 نیاز خواهید داشت.یباالتربیتی(، احتامال به نسخه  64)10استفاده کنید، اما برای ویندوز 

توسط مایکروسافت ارائه شده است؛  . 4.7.2NET Framework هامکنون نگارش
بر روی رایانه ها  از ویندوز  توسط ویندوز به عنوان یک موتور بالفصل نرم افزارامروزه این 

های باالتر هستند بر روی رایانه هایی که دارای نگارش  Net.نرم افزارنصب می شوند و معموال امکان نصب نگارش های قبلی 
 امکانپذیر نیست؛ بطور خالصه می توان گفت:

 خواهید داشت. 0/2نگارش  Net.نرم افزارنیاز به نصب  SQL Express 2005استفاده می کنید احتامال برای نصب  XPاگر از ویندوز 
بر روی رایانه شام به صورت خودکار نصب شده است، اما  Net.احتامال،اما اگر از ویندوزهای دیگری بهره می گیرید، باید بدانید که 

 :راهنامی می کند Net.دریافت کردید که شام را به نصب  نرم افزارتوسط همین SQL Expressاگر هنگام نصب 

 
نگارش  Net Framework.حتام  Microsoft SQL Serverبه عنوان مثال تصویر باال اشاره به این موضوع دارد که باید قبل از نصب 

باید عالوه بر انتخاب ی که به تازگی نصب شده است، تولید شده.در سایر ویندوز ها XPاین پیام در ویندوز  د.یرا نصب کن 0/2
 ، تناسب داشته باشد. SQL Expressرا نصب کنید که با نگارش  Net.، نگارشی از  SQL Expressنگارش صحیح و مناسب 

Other .NET Framework Downloads 
.NET Framework 4.7.2   .NET Framework 4.7.1   .NET Framework 4.7 
.NET Framework 4.6.2   .NET Framework 4.6.1   .NET Framework 4.6 
.NET Framework 4.5.2   .NET Framework 3.5 SP1 

 

https://dotnet.microsoft.com/download/thank-you/net472
https://dotnet.microsoft.com/download/thank-you/net471
https://dotnet.microsoft.com/download/thank-you/net47
https://dotnet.microsoft.com/download/thank-you/net462
https://dotnet.microsoft.com/download/thank-you/net461
https://dotnet.microsoft.com/download/thank-you/net46
https://dotnet.microsoft.com/download/thank-you/net452
https://dotnet.microsoft.com/download/thank-you/net35-sp1
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 .Net Frameworkنرم افزارنصب 

فرآیند پیچیده ای ندارد و به راحتی نصب می  Netنرم افزارنصب 
شود، تنها نکته ای که باید هنگام نصب رعایت کرد همخوانی نگارش 

.Net  با ویندوز است. همچنین باید به نگارشSQL Server ی که
 قصد دارید نصب کنید توجه داشته باشید.

 
 
 

 

  SQL Serverنرم افزار
 در رایانه شام کاربرد دارد. SQLبرای مدیریت پایگاه داده نرم افزار این 
 .یا باالتر بر روی رایانه شام نصب شود 2005می تواند در نسخه های نرم افزار این 

چون که  (بیتی 64)است یا  (بیتی 32) در وهله نخست باید دقت کنید که آیا ویندوز شام
بر روی رایانه شام نصب  ستممکن ابرخی از نسخه ها متناسب با نگارش ویندوز شام 

استفاده می کنید می توانید از نسخه  7یا  XPنشوند.مثال اگر شام از ویندوز 
بیتی(، احتامال به نسخه  64)10استفاده کنید، اما برای ویندوز  نرم افزاربیتی( 32)2005
 بیتی(، نیاز خواهید داشت. 64)2017

است که مثال برای  https://www.microsoft.comوب سایت دانلود فایل مزبور 

 می توانید به آدرس: ، Microsoft SQL Server 2005 Expressدانلود 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21844 
 مراجعه کنید و روی دکمه قرمز رنگ دانلود کلیک کنید:

 
 

  SQL Serverنرم افزارنصب 
 و کمی صرب کردن ندارد. Nextفرآیندی جز تائید و زدن دکمه  SQL Serverنرم افزارنصب 

 SQLنرم افزار؛ برنامه نصب رعایت کنید، نصب کامل آن است SQL Serverنرم افزارامام مهمرتین نکته ای که باید هنگام نصب 
Server  دارای پنجره های زیادی است که همگی با انتخاب دکمهNext  یکی پس از دیگری منایش داده می شوند، و باید تا هنگام

 ه باشید.صرب داشت نرم افزارنصب کامل این 

 SQLنرم افزار، به منایش گذاشته می شود و باید آنرا بدرستی تنظیم کنید تا SQL Serverنرم افزارمهمرتین پنجره ای که هنگام نصب 
Server:کامل نصب شود در تصویر بعدی منایش داده شده است ، 

https://www.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21844
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 را انتخاب کنید. …Entireکلیک کنید و از منوی باز شده گزینه ی  Client Componentsدر این پنجره باید روی گزینه 

 بطور کامل نصب شود. رم افزارنو باز هم صرب کنید تا  -کلیک کنید Nextو در ادامه روی دکمه 

  SQL Serverنرم افزاراجرای 

 
 هامنطور که در تصویر قبل منایش داده شده است. SQL Server Configurationنرم افزاربرای اجرای 

 Configuration Toosو بعد گزینه ی  Microsoft SQL Serverو سپس گزینه  All programsمی توانید از منوی 
 به منایش گذاشته خواهد شد. SQL Expressنرم افزاربا اینکار پنجره  را انتخاب کنید. SQL Serverو گزینه 
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 کلیک کنید.  SQL Server 2005 Servicesروی گزینه در اینجا باید 

 ، دابل کلیک کنید. SQL Server (SQL Express)و بعد روی گزینه 
را باز گنید و گزینه نخست  :Built-in account، لیست زیر  SQL Server (SQLEXPRESS) Propertiesاز پنجره باز شده با عنوان

را انتخاب کنید. این انتخاب به این معنی است که دیتابیس )پایگاه داده( در همین رایانه قرار دارد، و در  Local Systemبا عنوان 
 واقع پایگاه داده محلی است، یعنی شبکه ای نیست.

باید کمی صرب در این پنجره  OKبا کلیک بر روی دکمه 
کنید تا عملیات ذخیره سازی تنظیامت پایان پذیرد و 

 نیازی نخواهید داشت. SQL Serverفزارنرم ادیگر به 
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 SQL Server Management Studio Expressنرم افزار
 آپ، بخصوص بازیابی فایل بکدر رایانه شام SQLبرای مدیریت پایگاه داده  نرم افزاراین 

 نیز نامیده می شود. SSMSEبه اختصار  نرم افزاراین  کاربرد دارد.

 یا باالتر بر روی رایانه شام نصب شود. 2005می تواند در نسخه های  نرم افزاراین 
ی SQL Serverنرم افزارنگارشی است که با نگارش  نرم افزاربهرتین انتخاب برای نصب این 

 .که اکنون بر روی رایانه خود نصب کرده اید، یکسان باشد

است که مثال برای  https://www.microsoft.comوب سایت دانلود فایل مزبور 

 می توانید به آدرس: ، Microsoft SQL Server Management Studio Expressدانلود 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14630 
 مراجعه کنید و روی دکمه قرمز رنگ دانلود کلیک کنید:

 
 

  SQL Server Management Studio Expressنرم افزارنصب 
 و کمی صرب کردن ندارد. Nextفرآیندی جز تائید و زدن دکمه  SSMSEنرم افزارنصب 

  SQL Server Management Studio Expressافزارنرم اجرای 

 
 هامنطور که در تصویر قبل منایش داده شده است. SQL Server Management Studio Expressنرم افزاربرای اجرای 

 SQL Server Management Studio Expressو گزینه Microsoft SQL Serverو سپس گزینه  All programsمی توانید از منوی 
 به منایش گذاشته خواهد شد. SQL Server Management Studio Expressنرم افزاررا انتخاب کنید. با اینکار پنجره 

 

 

https://www.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14630
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 فقط ببندید. Connectپنجره نخست را با کلیک بر روی دکمه 
مهمرتین نکته ای که در این پنجره وجود دارد اینستکه بهرت 
است تنظیامت آنرا تغییر ندهید، اما اگر به طور ناخواسته این 
تنظیامت را تغییر داده اید باید نکات زیر را به خاطر داشته 

 تنظیامت را به رشح ذیل انجام دهید: وباشید، 

Server type: Database Engine 
Server name: .\SQLEXPRESS 
Authentication:Windows Authentication 

 ، پنجره را ببندید. Connectدر ادامه با کلیک بر روی دکمه 
یگاه دیتا ابسنت پنجره با ذخیره تنظیامت و برقراری ارتباط با پ

 همراه خواهد بود و باید کمی صرب کنید.

 دارد.ـــــــــــــنز ــرممورد نیاز دیتابیس 
 

  SQL Server Management Studio Expressنرم افزارکاربرد 

بر  SQLبازیابی فایل پشتیبان SSMSEنرم افزارکاربرد 

به شام کمک می کند فایل نرم افزار ؛روی رایانه شام است
در  Restore Databaseخود را از طریق  نرم افزارپشتیابی 

رایانه خود بارگذاری فرمائید. برای اینکار می توانید روی گزینه 
Database  راست کلیک کنید. سپس گزینهRestore Database 

نام دیتابیس :، تا پنجره مربوطه منایش داده شودرا انتخاب کنید
و شامره کد آموزشگاه تعیین می شود  Danaمعموال با عنوان 

 ولی می تواند هر چیزی باشد.
 کلیک کنید. From Deviceروی گزینه -
 روی دکمه ... روبروی همین بخش کلیک کنید.-

کلیک کنید، نام فایل  Addاز پنجره باز شده ی بعد روی دکمه -
Bak  پنجره ها را با کلیک روی دکمه متامی را معرفی کرده وOK .ببندید 

 انجام می دهد. Command Lineاینکار را از طریق از طریق دکمه   SSMSEنرم افزارتحلیل منرات، پس از نصب  نرم افزار

 مراجعه فرمائید. SQL، تنظیامت پیرشفته و سایر روش های دریافت اطالعات از پایگاه داده SQLبه دریافت اطالعات از پایگاه داده 
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 bakبرای بارگذاری فایل   SQL Server Management Studio Expressنرم افزاراستفاده از  

 بیتی 64بیتی و  32رایانه  SQLServer روی 

 کپی کنید.  :C )ریشه( درایو rootرا به مسیری ساده مانند  Bakابتدا، بهرت است فایل  Bakبرای دریافت اطالعات از فایل پشتیبانی 
پنهان شود و پنجره انتخاب رسور منایش داده  نرم افزارقدری صرب کنید تا پنجره اسپلش اسکرین  را اجرا کنید. SSMSEنرم افزارسپس 
 شود.

الزم نیست در این پنجره چیزی را تغییر دهید، ولی اگر ناخواسته آنرا تغییر 
 Database Engineداده اید، باید دقت کنید که گزینه تول لیست را روی 

 را تایپ کنید. SQLEXPRESS\.تنظیم کنید،  و در گزینه دوم عبارت 

 باشد. …Windows Autو عبارت سوم نیز روی گزینه 
 کمی صرب کنید تا ارتباط برقرار شود. کلیک کنید. Connectسوی دکمه 

 
 
 

 منایش داده شود: نرم افزارو پنجره اصلی 
اگر دقت کنید در این پنجره یک ساختار درختی در 
سمت چپ پنجره دیده می شود که دارای عبارت 

Database .است 
آنرا باز کنید، می بینید که زیر آن دیتابیسی وجود اگر 

 ندارد.

راست کلیک کنید، تا منوی زیر  Databaseروی عبارت 
 منایش داده شود.

 
 Restoreاز منوی منایش داده شده، عبارت 

Database.را انتخاب کنید 
 منایش داده خواهد شد. Restore Databaseپنجره 

 Dana10000000، عبارت  To databaseدر بخش 
 کد آموزشگاه را تایپ کنید. 100000000بجای 
 را تیکدار کنید.  :From deviceگزینه 

روبروی همین عبارت دکمه ای با .... منایش داده شده 
 است، روی آن کلیک کنید:

 تا پنجره بعدی منایش داده شود.
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 کلیک کنید. Addدر این پنجره روی دکمه 

 مورد نظرتان کلیک کنید. Bakدر پنجره بع روی فایل 

این هامن فایلی است که در ابتدا گفته شد: باید به مسیری ساده کپی 
شود تا به راحتی 

 پیدا شود.

 

 

 

 

 

 

 

 تا تیکدار شود: دکلیک کنی .… Fullدر ادامه باید روی گزینه ای با عنوان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلیک کنید. OKدر ادامه روی دکمه 
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 باید کمی صرب کنید تا اطالعات بارگذاری شود.در همین راستا 

 

 در پایان پیام موفقیت آمیز بودن بارگذاری اطالعات را خواهید دید.

 

 با همین نام وجود دارد. Databaseنگاه کنید خواهید دید که اطالعات در  نرم افزاراگر در این حال به پنجره اصلی 
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 :نرم افزارسایر پنجره های نصب 
ست نصب زبان فارسی ویندوز: معموال اکرث ویندوزهایی که امروزه کاربران ایرانی از آنها استفاده می کنند فارسی اپنجره درخو    

این توامنندی را دارد که در صورتی که بخش فارسی ویندوز در رایانه ای فعال نشده باشد « نصب تحلیل منرات نرم افزار»هستند، اما 

 مناسب ارائه مناید و کمی در انجام این فرآیند به کاربران کمک کند. به نحوی به او پیام
اگر بخش فارسی ویندوز شام فعال نباشد ، 

 نرم افزاراین پنجره را در هنگام نصب 
 خواهید دید.

 
 
 
 
 

 کلیک کنید <Continueمی توانید روی دکمه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 است: Windowsاین پنجره از پنجره های 
که  ..Installعبارت  Languagesایتدا از زبانه 

در تصویز نشان داده شده است را تیکدار 
 کنید:
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 …Select، بخش Advancedسپس از زبانه 

 را انتخاب کنید. Farsiگزینه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نیاز خواهید داشت: XPتامال به ویندوز اح

 
 

 
 

 منایش داده می شود. Setupنرم افزارنصب نشده باشد این پیام توسط  Accessدر رایانه شام نصب نشده باشد یا  Officeاگر 
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 راهنمای فعالسازی

 ، به منایش گذاشته می شود. یا  در باالی پنجره با انتخاب سال تحصیلی یکی از دو آیکن 

 کاربرد دارد. نرم افزاربرای فعالسازی  این آیکن 

های خرید دارای کد فعالسازی ساالنه است، شام می توانید به صورت خودکار به سایت پرداخت این نرم افزار به منظور کاهش هزینه 
 کسال آموزشگاه خود را انجام دهید.متصل شده و خرید کد فعالسازی برای ی

 وش وجود دارد:برای دریافت کد فعالسازی دو ر 
 کدفعالسازی ساالنهفایل حاوی روش اول پرداخت آنالین و خرید 

 
 راههای دیگر فعالسازی:

های فعالسازی دریافت فایل حاوی کد فعالسازی است، در این روش امکان دریافت کدفعالسازی برای چند سال تحصیلی یک از راه
 فراهم می گردد.

 
 

 فایل کد فعالسازی دامئی:دریافت 
 سالهای تحصیلی کار خواهد کرد. در این روش کد فعالساری گرانرت از ساالنه، اما برای یک رایانه به ازای متامی

برای دریافت کد فعالسازی به شامره رسیال سخت افزاری هارددیسک و شامره کد آموزشگاه خود نیاز دارید. پنجره فعالسازی به شام 
 ارسال کنید. analyzenomreh@gmail.comکمک می کند تا این کدها را بدست آورید و سپس این کدها را به پست الکرتونیکی 

کد فعالسازی دامئی برای شام ارسال خواهد شد. که می توانید از طریق دکمه دریافت کد فعالسازی حاوی پس از پرداخت وجه، فایل 
 آنرا به نرم افزار معرفی کنید.

 های جدیدنگارشخرید و راهنما و های خرید و صدور فاکتورآدرس وب پشتیبان، روش

Analyz.blog.ir 

mailto:analyzenomreh@gmail.com
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 فهرست راهنما

 پنجره های انتخاب سال و نوبت آزمون و گزارشگیری -بخش اول 

 انتخاب سال/دوره تحصیلی/نوبت آزمون  (:1قسمت   
 رنرم افزا پنجره اصلی  (:2قسمت   

 زبانه گزارش ها   
 زبانه منودارها   

 زبانه اطالعات
 لیست دبیران 
 لیست کالس ها 
 اطالعات دروس دانش آموزان 
 زبانه چاپ لیست منره و کارنامه 
 چاپ لیست منره 
 چاپ کارنامه 

 دریافت اطالعات از پایگاه داده -دومبخش 

 .است شده نصب SQL Server آن در که یا انهیرا در اطالعات افتیدر: (1 قسمت

 : روش ساده1/1  
 : روش پیرشفته1/2   

 Excelدریافت اطالعات با استفاده از 

 .است نـشده نصب SQL Server آن در که یا انهیرا در اطالعات افتیدر: (2 قسمت
 Excel لیازفا استفاده با اطالعات افتیدر روش: 2/1

 SQL Studio Express از استفاده با اطالعات افتیدر روش: 2/2
 رنرم افزا یازهاین شیپ

 رنرم افزا نصب

 یر نرم افزا یازهاین شیپ ریسا
 (کر وو  میفر نت دات)  .Net Framework رنرم افزا 

 .Net Framework رنرم افزا نصب
 SQL Serverرنرم افزا 

 SQL Serverرنرم افزا نصب

 SQL Serverافزار نرم یاجرا
 SQL Server Management Studio Expressافزار نرم

 SQL Server Management Studio Expressافزار نرم یاجرا
 SQL Server Management Studio Expressافزار کاربردنرم

 رنرم افزا  نصب یها رپنجرهیسا

 یفعالساز  یراهنام


